ÍNTIM I PERSONAL. Una proposició d’Esther Ferrer
“Aquesta acció pot ser realitzada per una persona sola o per moltes
alhora sense discriminació de sexe, edat o condició. També pot ser
realitzada per part dels uns als altres, per parelles i en fila, de
manera que el primer és amidat pel segon, que al seu torn és amidat
per un tercer, etc. Pot fer-se nu o vestit, dret o estirat, en qualsevol
posició i situació. Davant de públic nombrós o en la més completa
solitud. Si és davant el públic, es pot posar un mirall al fons en el
qual quedi reflectit.
Cadascú disposarà d'un metre amb el qual anirà amidant a l'altre la
part del cos que desitgi. Cada vegada que prengui una mesura posarà
un punt, una nota musical o un número sobre el lloc. Al mateix temps
o immediatament després pot dir o no el número en veu alta o tocar
la nota que prefereixi sobre un piano o qualsevol altre instrument
musical disponible. Si li resultés més fàcil, pot escriure'l en una
pissarra. Quan cadascú consideri que ja ha amidat prou, basant-se en
el seu criteri personal, subjectiu, i per descomptat anàrquic, pot fer el
que vulgui. Per exemple: 1) si ha anotat els números a la pissarra,
pot sumar-los mirant de no equivocar-se, però sense por de fer-ho.
També pot anotar-los a terra i passejar-se per damunt (cosa que
facilitarà la seva trobada amb els altres); 2) pot repetir el número
tantes vegades com vulgui al ritme de la seva cançó o simfonia
preferida; 3) pot fer realment el que tingui ganes de fer, tot sol o
amb aquells a qui la seva proposició interessi; 4) pot marxar
tranquil!lament; 5) pot cremar en un cendrer tots els números o
punts o notes enganxades al seu cos, etc.
Les paraules “ÍNTIM I PERSONAL” són únicament informatives, poden
enganxar-se sobre el cos o escriure's. La foto és facultativa. Si el
resultat l’ha satisfet plenament, torni a començar tantes vegades com
vulgui”.

